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KARTA INFORMACYJNA <REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH>
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty
Wzory dokumentów do
pobrania

1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U z 2019, poz. 2467)
2. Ustawa z dnia 16 października 2019 r., o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019, poz.
2294)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019, poz.
700 )
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119)
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U z 2018, poz. 1000 )
6. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z
2019 r.,poz.653 z późn.zm)
7. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z
2019, poz.1397)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2247)
1. Dowód osobisty
2. Wniosek
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/o
aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/o usunięcie danych
z rejestru danych kontaktowych* (Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U z 2019,
poz. 2467))

Komórka odpowiedzialna Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
za prowadzenie sprawy
Miejsce składania

ul. Kopernika 2, pok. 6,7,10,19

dokumentów
Termin załatwienia sprawy Dane kontaktowe wprowadza się do rejestru danych kontaktowych w
czasie rzeczywistym.Na nr telefonu/adres mailowy wysyłany jest 6cyfrowy jednorazowy kod potwierdzający przekazanie danych do
RDK. Kod podaje się pracownikowi
Opłaty
Tryb odwoławczy
Informacje dodatkowe

Zwolnione z opłaty
Brak
PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ CEL POWSTANIA REJESTRU
DANYCH KONTAKTOWYCH
Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać
informacje na przykład o:
• dokumentach gotowych do odbioru,
• rozpatrzeniu złożonych wniosków,
• potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych
przez ciebie sprawach urzędowych.
Podajesz swoje dane kontaktowe w jednym miejscu i jesteś pewny, że
administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych, które
pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam,
ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie.
Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja
publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne w związku z usługami i
zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osób fizycznych.
Dane kontaktowe w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie
decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub
oba. Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany
tylko do jednej osoby.
Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję
obywatela.
Rejestr Danych Kontaktowych powstał w celu usprawnienia komunikacji
pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje
dane do RDK. Urzędnicy dzięki udostępnionym w RDK danym kontaktowym,
będą mieli możliwość poinformowania obywatela o stanie prowadzonej sprawy.
Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz inne instytucje
wskazane w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z późn. Zmianami.
Automatycznie po wejściu w życie ustawy, dostęp do RDK otrzymają gminy.
Podmioty którym w drodze decyzji udostępnia się dane z RDK to w
szczególności:
1) podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy o
informatyzacji tj.organy administracji rządowej (np. wszyscy ministrowie),
organy kontroli państwowej i ochrony prawa (np. NIK, Rzecznik Praw
Obywatelskich, ale też Krajowa Rada Radiofonii i TV), sądy, jednostki
organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (osoby
fizyczne lub prawne w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą
-katalog zamknięty, ale bardzo szeroki przykładowo: instytuty badawcze,
fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań
w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej),Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,Narodowego Funduszu Zdrowia,państwowych lub samorządowych
osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji
zadań publicznych,uczelnie (państwowe i prywatne)
2) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tj.
jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające

osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a
pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu
państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego np. urzędy
statystyczne, jednostki wojskowe, domy pomocy społecznej,
zakład budżetowy np. samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonujący
zadania samorządu i pokrywając koszty swojej działalności z przychodów
własnych np.: państwowe przedszkole, żłobek, ośrodki sportowe, domy kultury.
3) podmioty, o których mowa w art. 19c, jeżeli zawarły porozumienie z
ministrem właściwym do spraw informatyzacji i tu katalog ograniczony jest
treścią art. 19c (warunkami pod jakimi Minister może zawrzeć porozumienie)
np. Kancelaria Prezydent RP, Dyrekcje Lasów Państwowych, GOPR, służby,
PWPW, przedsiębiorstwa państwowe (np. Zakłady Przemysłu Metalowego „H.
Cegielski” w Poznaniu, Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego czy Polskie
Koleje Państwowe), ale także spółki prawa handlowego.
4) organy wyborcze;
5) Polski Czerwony Krzyż– w zakresie danych osób poszukiwanych lub
poszukujących,

